
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   РІШЕННЯ  

 

від 12.03.2022 № 47 

с. Руська Поляна 

 

Про виділення коштів з  

резервного фонду бюджету  

сільської територіальної громади  

 

Керуючись «Тимчасовим порядком використання коштів з резервного 

фонду в умовах воєнного стану», затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 березня 2022 року №175, Указом Президента України 

від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, відповідно 

до статті 23 Бюджетного кодексу України, Розпорядження «Про забезпечення 

харчуванням військовослужбовців» Черкаської обласної військової 

адміністрації від 07.03.2022 №102, виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Фінансовому управлінню Руськополянської сільської ради: 

- виділити з резервного фонду бюджету сільської територіальної громади 

(КПКВК 8710 «Резервний фонд місцевого бюджету» КЕКВ 9000 

«Нерозподілені видатки») на безповоротній основі кошти в сумі 1 000 000 

гривень (оди мільйон гривень) на придбання продуктів харчування для 

забезпечення харчуванням військовослужбовців Збройних Сил України, 

які перебувають на території Руськополянської територіальної громади, 

100 000 гривень (сто тисяч гривень) для поповнення матеріального 

резерву паливо-мастильними матеріалами необхідних для здійснення 

заходів забезпечення організації та підготовки території 

Руськополянської сільської територіальної громади до оборони в 

особливий період та забезпечення обороноздатності держави; 

- внести відповідні зміни до розпису бюджету Руськополянської сільської 

територіальної громади на 2022 рік та врахувати зазначені зміни при 

проведенні фінансування головного розпорядника коштів; 

- перерахувати кошти в сумі 1 000 000 гривень (оди мільйон гривень) на 

придбання продуктів харчування для забезпечення харчуванням 

військовослужбовців Збройних Сил України, які перебувають на 

території Руськополянської територіальної громади по КПКВК 0218775 

«Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» за 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» та по КЕКВ 2210 «Предмети, 

 
 



матеріали, обладнання та інвентар» 100 000 гривень (сто тисяч гривень) 

для поповнення матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами. 

2. Визначити головним розпорядником коштів, в межах направлених 

призначень, Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради здійснити закупівлю паливно-мастильних 

матеріалів та продуктів харчування для забезпечення харчуванням 

військовослужбовців Збройних Сил України, які перебувають на території 

Руськополянської територіальної громад.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А.  
 

 

Сільський  голова                                                                       Олег ГРИЦЕНКО 

 


